Zápis
Z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 18. 12. 2020, od 18:00 hodin na obecním úřadě
1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení
programu
Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 0 občanů dle listiny přítomných.
Starosta upozornil přítomné, že zápis ze zasedání ZO se uveřejňuje na ÚD a na EÚD a pokud
někdo nesouhlasí s uvedením svých osobních údajů v diskuzi, ať vysloví nesouhlas.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Lukáše Krbečka a MUDr. Ivetu Melíškovou,
zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
hlasování: 7 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2020
3. Schválení rozpočtu na rok 2021
4. Schválení aktualizace střednědobého výhledu na rok 2021-2023
5. Mikroregion Česká Ráj – rozpočtové opatření č.5/2020, kontrolní zpráva o
finanční činnosti Mikroregionu a OPS pro Český ráj za rok 2020
6. Závěrečná zpráva – odstavné plochy u koupaliště a hřbitova
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program 13. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Lukáše
Krbečka a MUDr. Ivetu Melíškovou, zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou.
hlasování: 7 – 0 – 0
2) Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2020
Na základě vývoje hospodaření obce starosta předložil ke schválení 5. rozpočtové opatření
pro rok 2020 (viz příloha zápisu), kterým pouze upravujeme příjmové a výdajové položky.
Celková suma schválených rozpočtovaných příjmů a výdajů se při tom nemění. V příjmech je
hlavní položka Investiční transfer od KÚ Liberec na odstavné plochy ve výši 293.991,- Kč a
Neinvestiční dar ve výši 10 tis. Kč od fy EKO-KOM za třídění odpadu.
Ve výdajích je to oprava místních komunikací ve výši 42 000 Kč a proúčtování dotace 31 000
Kč za volby do Zastupitelstva kraje.
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Předložené rozpočtové opatření zachycuje aktuální vývoj hospodaření obce s výhledem do
konce roku.
Starosta předložil návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o schválení
rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2020.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2020, které pouze zachycuje pohyb u
příjmových a výdajových položek schváleného rozpočtu. Tímto rozpočtovým opatřením se
stávající výše rozpočtu v příjmech ani ve výdajích nemění.
hlasování: 7 – 0 – 0
3) Schválení rozpočtu na rok 2021
Starosta předložil návrh rozpočtu obce Kacanovy na rok 2021 (viz příloha zápisu).
Starosta seznámil přítomné se splněním zákonné povinnosti vyvěšení návrhu rozpočtu obce
Kacanovy na rok 2021 na úřední desce úřadu a na webových stánkách obce po dobu nejméně
15 dní před jeho schválení na ZO. Také byly na úřední desce obce spolu s návrhem rozpočtu
na rok 2020 vyvěšeny v souladu s nařízením dle § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové
odpovědnosti také informace o schváleném rozpočtu na 2020, včetně jeho očekávaného
plnění k 31. 12. 2020.
Vzhledem k daňové reformě, která byla schválena na poslední chvíli, přijde obec o značnou
část peněz. Pevně doufáme, že právě probíhající jednání na vládní úrovni a senátu dojde k
úpravě daňového přerozdělení ve prospěch obecních rozpočtu. Věříme, že si tuto
problematiku odpovědní uvědomili a stávající schválené věci změní, tak aby obec měla na
svůj rozvoj a investice.
Starosta přečetl jednotlivé položky návrhu rozpočtu obce na rok 2021. Obec má rozpočtované
příjmy ve výši 2 828 735 Kč. Největší a zásadní položkou příjmů jsou daňové příjmy obce
v částce ve výši 2 242 335 Kč, příjmy z nájmů v součtu ve výši 139 700 Kč (KD, koupaliště,
byty, pozemek, vodovod), příjem z poplatků za odpad ve výši 178 000 Kč, a další příjmy
z poplatků za psy, ubytování, služby v KD, třídění odpadu,…. Další možné rozpočtové
příjmy, o kterých dnes nevíme, budou řešeny rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.
Výdaje má obec naplánovány ve výši 2 846 415 Kč. Největší položka výdajů je na správu
obce a zastupitelstvo 1 427 000 Kč, dále 156 000 Kč za komunální služby a územní rozvoj
obce, komunální odpad 170 000 Kč.
Celkem činí rozpočet v příjmech částku 2 828 735 Kč, ve výdajích 2846 415 Kč. Financování
je tvořeno v příjmech zůstatkem finančních prostředků z roku 2020 v částce 520 000 Kč a ve
výdajích splátkou úvěru za rekonstrukci KD v částce 502 320 Kč.
Příjmy včetně financování a výdaje včetně financování jsou 3 348 735 Kč.
Starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2021. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2021 v příjmech ve výši 2 828 735 Kč, ve
výdajích ve výši 2 846 415 Kč a financování v příjmech částkou 520 000 Kč a výdajích
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částkou 502 320 Kč. Zároveň bere na vědomí zveřejnění očekávaného plnění rozpočtu k 31.
12. 2020 na úřední desce obce v souladu s platnou legislativou.
hlasování: 7 – 0 – 0
4) Střednědobý výhled na období 2021 – 2023
Starosta předložil návrh střednědobého výhledu na období 2021-2023 (viz příloha zápisu).
Střednědobý výhled rozpočtu navazuje na schválený rozpočet obce a zahrnuje plánovaný
výhled příjmů a výdajů na určité období, minimálně na 2 roky. Předkládáme střednědobý
výhled hospodaření obce do roku 2023 sestavený na základě aktuálních informací o vývoji
financování obce.
V případě jakékoli změny – získání dotace, potřeby úvěru, nebo další zásadní změny
v nastavení příjmů a výdajů obce je vždy nutné tento dokument aktualizovat a znovu schválit.
Starosta dal hlasovat o schválení předloženého střednědobého výhledu rozpočtu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje střednědobý výhledu rozpočtu na období 2021 – 2023 dle předloženého návrhu.
hlasování: 7 – 0 – 0
5) Mikroregion Česká Ráj – rozpočtové opatření č.5/2020, kontrolní zpráva o finanční
činnosti Mikroregionu a OPS pro Český ráj za rok 2020, rozpočet na rok 2021
Obec Kacanovy je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj. Od roku 2016
vlastní tento svazek uskupení OPS pro Český ráj, proto vám předkládáme na vědomí důležité
informace o chodu a činnosti těchto pro naši obec důležitých sdružení.
Rozpočtové opatření č.5/2020
Starosta předložil rozpočtové opatření č.5/2020, (viz příloha zápisu)
VÝDAJE celkem: + 46.044,- Kč
FINANCOVÁNÍ:
46.044,- Kč
Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2020
Starosta předložil zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj za rok 2020 (viz příloha
zápisu). Účetnictví a veškerá korespondence svazku je archivována na OÚ na Vyskeři. Dne 6.
11. 2020 provedli členové revizní skupiny Mikroregionu Český ráj Jan Kozák a Vít Svoboda
kontrolu účetních dokladů ve vybraném měsíci za období 1. 6.2020 – 30. 6. 2020 a zůstatku
na vedených účtech svazku. Ve zprávě je podrobně uveden rozpis nákladů u vybraných faktur
a údaje o jejich úhradě. Kontrola byla provedena z dokladů předložených účetní svazku paní
Ludmilou Brzobohatou. Byl prověřován zůstatek na bankovních účtech vedených u
Československé obchodní banky, a.s. Turnov č. ú. 157342105/0300, č. ú.195607071/0300 a
ČNB č.ú. 94-50911451/710 ke dni 31. 10. 2020 je na uvedených bankovních účtech zůstatek:
č. ú. 157342105/0300
986 988,70 Kč
č. ú.195607071/0300
60 010,06 Kč
č.ú. 94-50911451/710
806,40 Kč
Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky.
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Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce 2020
Starosta informoval přítomné o Protokolu o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český
ráj v roce 2020 (viz příloha zápisu). Dne 9. 11. 2020 provedli členové revizní skupiny
MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ ve složení: Michal Nožička a Vít Svoboda kontrolu
vybraných účetních dokladů. Proběhla kontrola účetních dokladů a zůstatku na účtech v roce
2020. Ve zprávě je podrobně uveden rozpis nákladů u vybraných účetních dokladů.
Společnost má vedený jeden běžný účet u ČS. Ke kontrole byla dále předložena výroční
zpráva společnosti a zpráva o kontrole hospodaření ze rok 2019, kterou provedla auditorská
společnost AUDIT NOVA, s.r.o.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky.
Rozpočet Mikroregionu Český ráj na 2021
Starosta předložil rozpočet Mikroregionu Český ráj na 2021 (viz příloha zápisu).
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl řádně vyvěšen na úředních deskách členských obcí, následně
byl projednán také revizní skupinou svazku Mikroregionu Český ráj, s výsledkem bez výhrad.
Mikroregion v roce 2020 bude hospodařit na příjmech i výdajích s částkou ve výši 427 518,Kč. Příjmy jsou zajištěny zejména příspěvky členských obcí. Výdaje tvoří náklady na chod
organizace – provozní náklady, poradenství, členství v OPS, vedení účetnictví, webové
stránky – doména, cestovné a telefonní poplatky.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2020, rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok
2021, Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2020 a Protokol o výsledku
kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce 2020.
hlasování: 7 – 0 – 0
6) Závěrečná zpráva – odstavné plochy u hřbitova a koupaliště
Výběrové řízení vypsané v červnu 2020 vyhrál Miloš Kukeně z Turnova. Vybudování
odstavných ploch proběhlo na přelomu srpna a září. Termín výstavby byl splněn. Celkové
náklady včetně DPH byly 678 193,53 Kč. Odstavné plochy byly vybudovány u hřbitova a
koupaliště, součástí bylo i nové veřejné osvětlení.
Také se nám podařilo získat na tuto akci dotaci z Libereckého kraje ve výši 293 991 Kč.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o vybudování odstavných ploch u hřbitova a koupaliště.
hlasování: 7– 0 – 0

7) Různé
 Zlatá popelnice
Letos proběhlo již 15. vyhodnocení krajské soutěže Zlatá popelnice. Letošní novinkou
bylo ocenění obcí za přínosný počin na poli odpadového hospodářství, které přispěli
ke zkvalitnění systému tříděného odpadu, tuto cenu právě získala Obec Kacanovy.
 Kulturní akce
23. ledna 2021 je naplánován hasičský ples, vzhledem k situaci kolem koronaviru se
stále neví, jestli se bude ples konat. Bohužel to spíše vypadá, že ples nebude. Druhou
variantou je, že se ples přesune na jiný termín.
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 Nový jízdní řád linkové autobusové dopravy
Od 13. 12. 2020 platí nový jízdní řád na trase Kacanovy – Turnov. Vznikla úplně nová
linka, která jezdí přes Pelešany. Do Kacanov bude zajíždět daleko více spojů. Mezi
důležitou změnu patří změna odjezdu školního autobusu, který byl přesunut na 6:58
hod.
 vodovod
Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace k novému vodovodu v lokalitě
Podmoklice. Realizace by měla proběhnout v roce 2022.
 Provoz koupaliště
Provozovatelem na další rok zůstává Pavel Chalmovianský.
 Výlep plakátu ČEZ
Od 1.1. 2021 přestane ČEZ vylepovat plakáty o plánovaných odstávkách elektřiny
v obci. Obec bude své občany nadále informovat na webových stránkách, sms,
facebooku a vyvěšením v informačních tabulích u zastávek. Také se kdokoliv může
zaregistrovat na www.cezdistribuce.cz a budou mu chodit e-maily nebo sms.
 Nové dopravní značení
V příštím roce proběhne umístění nových dopravních značek na místních
komunikacích dle již schváleného passportu dopravního znační, na který se poměrně
dlouhou dobu čekalo.
 Vidimace a legalizace
Od nového roku bychom měli na obecním úřadě začít poskytovat novou službu a to
ověřování podpisů a dokumentů. Nyní čekáme na vydání nového seznamu ve sbírce
zákonů, kde by měla být naše obec zařazena.
 Pozemky kolem hřbitova
Na konci listopadu se nám podařilo uzavřít smlouvu týkající se pozemků kolem
bytovky a místní komunikace 10c.
 Uzavření OÚ ve vánočním období
23. 12., 28. 12. 30. 12. 2020 nebudou úřední hodiny na OÚ.
Těšíme se na Vás 4. 1. 2021
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8) Diskuze
9) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným, popřál krásné svátky a do nového ruku a ukončil
zasedání zastupitelstva obce v 19:30 hodin

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření obce č. 5/2020
Rozpočet na rok 2021
Střednědobý výhled 2021-2023
Předpoklad plnění rozpočtu k 31. 12. 2020
Mikroregion Český Ráj - rozpočtové opatření č.5/2020
Mikroregion Český Ráj – kontrolní zpráva o finanční činnosti Mikroregionu a OPS pro
Český ráj za rok 2020
8) Mikroregion Český Ráj – rozpočet na 2021
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2020
Zapisovatelka: Bc. Jitka Lukáčová
Ověřovatelé:

Lukáš Krbeček

...........................................

MuDr. Iveta Melíšková

Starosta:

............................................

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 18. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 13. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Lukáše
Krbečka a MUDr. Ivetu Melíškovou, zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2020, které pouze zachycuje pohyb u
příjmových a výdajových položek schváleného rozpočtu. Tímto rozpočtovým opatřením
se stávající výše rozpočtu v příjmech ani ve výdajích nemění.
3. Schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2021 v příjmech ve výši 2828 735,- Kč, ve
výdajích ve výši 2 846 415,- Kč a financování v příjmech částkou 520 000,- Kč a
výdajích částkou 502 320,- Kč. Zároveň bere na vědomí zveřejnění očekávaného plnění
rozpočtu k 31. 12. 2020 na úřední desce obce v souladu s platnou legislativou.
4. Schvaluje střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2023 dle předloženého
návrhu.
5. Bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2020, rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok
2021, Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2020 a Protokol o
výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce 2020.
6.

Bere na vědomí zprávu o vybudování odstavných ploch u hřbitova a koupaliště.

7. Bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2020, rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok
2021, Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2020 a Protokol o
výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce 2020.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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